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Ο  μ ύθ ο ς  π ρ ο η γ ε ί τα ι .  Η επιστήμη έπεται. Γοργόνες 
και Κένταυρους συναντούσαμε ανέκαθεν στις θάλασ-
σες και τα δάση της μυθολογίας. Τώρα με την βοήθεια 
της βιοτεχνολογίας (transegenics) φανταστικά όντα εμ-
φανίζονται το ένα μετά το άλλο. Το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αγρονομικής Έρευνας δημιουργεί την Άλμπα, το λα-
γουδάκι που λάμπει σαν πυγολαμπίδα, ερευνητές του 
τμήματος Ζωολογίας του Πανεπιστημίου της Taiwan 
παρουσιάζουν τρία πράσινα, φωτεινά γουρουνάκια 
με γεννητικό υλικό από φωσφορίζουσες μέδουσες, 
ερευνητές στο Quebec με την χρήση DNA αράχνης, 
δημιουργούν τον αραχνο-τράγο που από το γάλα του 
κατασκευάζονται ισχυρές ίνες για αλεξίσφαιρα γιλέκα, 
ενώ άλλοι επιστήμονες δημιουργούν πεταλούδες με 
διαφορετικό χρώμα στο κάθε τους φτερό και κουτάβια 
που δεν μεγαλώνουν ποτέ.

Τ ο  ό τ ι  η  φα ν τα σ ί α  τ ω ν  π α ρα μ υθ ι ώ ν  προηγεί-
ται των πορισμάτων και των εφαρμογών της επιστημο-
νικής έρευνας, το αποδεικνύει για μια ακόμα φορά η 

είδηση ότι ομάδα επιστημόνων οι οποίοι αφιέρωσαν 
χρόνια ολόκληρα στην αποκωδικοποίηση του γεννη-
τικού υλικού του βατράχου xenopus tropicalis, διαπί-
στωσαν ότι έχει κατά 80% ίδια γονίδια με τον άνθρωπο. 
Φαντάζομαι ότι η σύγκριση του γεννητικού υλικού του 
xenopus tropicalis έγινε με τα γονίδια κοινών θνητών. 
Αν η σύγκριση γινόταν με γονίδια πριγκίπων, ίσως  να 
διαπίστωναν ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό ομοιότητας.

Αυ τ ό  β έ β α ι α  ουδόλ ω ς  μ α ς  ε κ π λ ή σ σ ε ι .  Όλα τα  
κοριτσάκια γνωρίζουν ότι αρκεί να ασπασθείς ένα βά-
τραχο, για να μεταλλαχθεί σε πρίγκιπα, κάτι που δεν 
θα ήταν εφικτό αν τα δυο είδη είχαν εντελώς διαφορε-
τικά γονίδια.

T ο  ε π ό μ ε ν ο  β ή μ α  α ν α μ έ ν ε τα ι  να γίνει όταν οι 
πρωτοπόροι της βιοτεχνολογίας συνδυάζοντας γεννη-
τικό υλικό βατράχου, πυγολαμπίδας και αράχνης, δημι-
ουργήσουν έναν άτρωτο πρίγκιπα που πηδάει από δω 
και από κει, πλατσουρίζει και, επί πλέον, φωσφορίζει.

Από τον Ευγένιο Τριβιζά
Εικονογράφηση: Λάμπρος Κατσαντώνης

ΕΝΑΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΠΟΥ

Αυτό δεν είναι ένα ρολόι
Π α ραφ ρά ζ ο ν τα ς  τ η  φ ρά σ η  που συνοδεύει τους 
γνωστούς πίνακες του René Magritte –γεγονός ιδιαίτερα 
εύκολο στις ημέρες μας, που τίποτα δεν μοιάζει να βρί-
σκεται στη «θέση» του– σας υποδέχομαι στο θαυμαστό 
κόσμο των ζώων!

Σ τ ι ς  ε π ό μ ε ν ε ς  2 4  σ ε λ ί δ ε ς  θα βρεθείτε ανάμεσα 
στα πιο άγρια και τα πιο τρυφερά ζώα του πλανήτη μας. 
Η Ωρολογοποιία γίνεται μια πραγματική Κιβωτός του 
Νώε και φιλοξενεί τα πιο γνωστά, αλλά και τα πιο ιδι-
όμορφα είδη. 61 σπάνια ρολόγια, που πολλά από αυτά 
δεν γίνεται πλέον να αποκτήσετε, αλλά που θα σας 
προσφέρουν την πιο γλυκιά, την πιο τρυφερή και πιο 
εξωτική εικόνα του χώρου του ρολογιού.

Λίγες ημέρες πριν ολοκληρώσω την έρευνά μου, 

προκειμένου να συμπεριλάβω όσο το δυνατό πιο πολλά 
δημιουργήματα του είδους, ο φίλος Max Büsser, παρου-
σίασε ένα από τα περίτεχνα ρολόγια του, δίνοντάς του 
μια όψη βάτραχου! Και όχι οποιουδήποτε βάτραχου. 
Ενός βάτραχου, που δεν το έχει σε τίποτα, να γίνει σε 
μια στιγμή πρίγκιπας!

Θα  ή θ ε λ α  ν α  ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω  θ ε ρ μ ά  τον κύριο Ευγέ-
νιο Τριβιζά, για την ευγενική παραχώρηση του κειμένου 
του, που με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε στην απέναντι 
σελίδα, καθώς και για τις μοναδικές στιγμές που μας προ-
σφέρει μέσα από τις σελίδες των ονειρεμένων βιβλίων του.

Ε ί ν α ι  σ ί γ ου ρ ο  ό τ ι  σ τ η ν  ε π ο χ ή  μ α ς ,  τα παραμύ-
θια, τα παιδιά, τα ζώα και οτιδήποτε θα μπορούσε να 
απεικονίζει την αθωότητα, είναι η δική μας κιβωτός…
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—  d r a g o n  —
To Aliciis dolupienet es etum exceperum ut 

volecus dicim nihilit aturia vitam que intestore 
liquibus et ut molenecto eost, ut int resendi 

psandic ilitiur? Cidion nus re pero doloremquo 
isqui aut aut quide officientem ipitatium 
ullesed que seroris tionsed quam dolupta 

tusapitia nume pre voluptur sincientiae sunt 
aut et vita dit ium qui berferum ipsam ra 

pedicta non et eum atem ut quaspietum sini 
debisque prorroria vendit od quo totat am, 
volor aliame sa idi voluptatur, opta susam 

necto que con re, cus.

—  d r a g o n  —
Is mo berescid qui to et et, consed quidigentur? 

Et vidicip saecerf ernati rest liquasinim 
quis reprae neturere sunt et ut eiciis senis 

doluptaqui aped et est aute plamus se optusam 
et magnati bearum quae. Ut litiur minum 

fugit planimu stibust, ut abor seque pore pres 
am sin nem estiae. Dolor si dolumquodios ea 

dolore plitae restiberum libus est moluptatis ut 
laborem non con conemperum evel ma solore 
perrum laboriteceat ma sequuntium ut eatem 
et isinvenis inci odio. Hendani am inctibuscia 
voloria voleseque num ium at dollania pratia 
ipient re exerrum niendis dit labo. Elessum, 
tem harchil lorestiam aut magnatempost 

ullabo. 

—  d r a g o n  —
Nam velis et, nobis et quia et por sim andebis 
ipsam sandanti vollese quiant acerspe ditionet 
maionectet doluptata quiscitatur? Qui alitibus 

suntorrum quuntur ad evenis namet aut 
venda nusam, quuntium faccus non conet ut 

doluptae solor as dolupta doluptaqui cor sit at.
Natibeaquam fugia nonest aliam hil eaquatur 

ad ullabora quidebis eventis debisciis atat 
etus et explabo restrum ex et ut ene estibus 

sunte dolectus evellacitas ni dolupta pa quid 
eaquunt elluptae nimust, arumque et dolor adi 
ne modis sitiisqui doluptas dis doluptus accum 

eici berio te volectaqui aut hilla doluptat.
Everiorro eossequidunt minullam hil molor

B O U C H E R O N
M B & F

—  A ρ ι σ τ ε ρ α  ε π α ν ω  —
Ο πρώτος βάτραχος του αφιερώματος είναι 
λίγο .τρελούλης! Ανήκει στην συλλογή της 
εταιρείας Boucheron, η οποία γιόρτασε 

πρόσφατα τα 150 χρόνια της Ιστορίας της και 
έτσι παρουσιάζει αρκετά ιδιαίτερα ρολόγια. 

Το μοντέλο ανήκει στην συλλογή Ronde 
(ονομασία που πήρε από το στρογγυλό σχήμα 
της κάσας των ρολογιών που φιλοξενεί), ενώ 

το όνομά του είναι Crazy Jungle Frog.

Στο στολισμένο με ζαφείρια, διαμάντια, 
ρουμπίνια και τσαβορίτες, καντράν του, 

μπορούμε να θαυμάσουμε έναν εντυπωσιακό 
και παιχνιδιάρη βάτραχο, ο οποίος 

επεκτείνεται στη συγκεκριμένη έκδοση και 
επάνω στην κάσα, που είναι κατασκευασμένη 
από λευκό χρυσό. Υπάρχουν και εκδόσεις του 

ίδιου μοντέλου, με λιγότερους πολύτιμους 
λίθους. Το λουράκι του είναι από δέρμα 

σαλαχιού σε έντονο ροζ χρώμα.

—  A ρ ι σ τ ε ρ α  κ α τ ω  —
Ένα ακόμη πιο πολύτιμο ρολόι της συλλογής 

της Boucheron που είναι αφιερωμένη στα ζώα 
και συγκεκριμένα στον βάτραχο. Το Tourbillon 

Grenouille, όπως μαρτυράει και το όνομά 
του, φέρει έναν μηχανισμό με tourbillon, ενώ 
στην εμφάνισή του, καθοριστικό ρόλο παίζει 
η ύπαρξη ενός βάτραχου. Ο βάτραχος, καθώς 
και το λουλούδι είναι στολισμένα με πολλούς 
πολύτιμους λίθους, συγκεκριμένα διαμάντια, 
ζαφείρια, ρουμπίνια και τσαβορίτες. Η κάσα 
του είναι από λευκό χρυσό, ενώ το λουράκι 
του  είναι από δέρμα σελαχιού, που όπως 
γνωρίζετε, έχει μεγάλη αντοχή στο νερό.

Ο Maximilien Büsser είναι ένας από τους 
ανθρώπους, που άλλαξαν το πρόσωπο 

της Υψηλής Ωρολογοποιίας, τα τελευταία 
χρόνια. Από την αρχή που ξεκίνησε να 

δημιουργεί στην Harry Winston την συλλογή 
Opus, σε συνεργασία με μερικούς από τους 
μεγαλύτερους ωρολογοποιούς στον κόσμο, 
διαφαινόταν μια διάθεση «παιχνιδιού». Μια 
παιδικότητα (με την καλή έννοια της λέξης, 
βέβαια). Η διάθεση αυτή έγινε πιο φανερή, 

όταν ίδρυσε την εταιρεία του, MB&F, οπότε και 
έβαλε στο site της, όλους του τους συνεργάτες 

σε παιδικές φωτογραφίες, θέλοντας να 
υπογραμμίσει, ότι το παιδικό πνεύμα θα είναι 

οδηγός στη διαμόρφωση της συλλογής του. 
Δηλαδή, περιέργεια, πειραματισμός, χιούμορ.

Το τελευταίο, πολύ πρόσφατο δημιούργημά 
του, επιβεβαιώνει τα παραπάνω, με τον 

καλύτερο τρόπο. Το μοντέλο ΗΜ3, είναι ένα 
car watch, αφού η ιδιόμορφη ανάγνωση της 
ώρας μπορεί να γίνει εύκολα και με τα χέρια 
στο τιμόνι. Τα δύο στρογγυλά καντράν του, 

που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ρολογιού 
και στα οποία διαβάζουμε, στο ένα την ώρα 
και στο άλλο τα λεπτά, μετατράπηκαν σε 
μάτια βατράχου, ενώ τα δύο συμβατικά 

κρύσταλλα ζαφειριού, αντικατέστησαν δύο 
ημισφαιρικά κρύσταλλα ζαφειριού, που 
παραπέμπουν στα μάτια του αμφίβιου. 
Στην Φύση, τα μάτια του βατράχου, τον 
διευκολύνουν να κοιτάει προς όλες τις 

κατευθύνσεις, χωρίς να γυρίζει το κεφάλι του. 
Στο ΗΜ3 Frog της MB&F, μπορούμε εξ’ ίσου 

εύκολα, να διαβάσουμε την ώρα και τα λεπτά, 
αφού βρίσκονται σε ένα κώνο από αλουμίνιο.

Η υλοποίηση της ιδέας, απαίτησε πολύ 
προσπάθεια, αφού στο κανονικό μοντέλο η 
ένδειξη των ωρών είναι σε 24ωρη βάση, ενώ 

στο Frog, είναι σε 12ωρη και για το λόγο αυτό 
έπρεπε να αλλαχθεί όλο το γρανάζωμα των 

ωρών, αλλά και της ημερομηνίας, η οποία είναι 
συνδεδεμένη με την ένδειξη της ώρας. Επίσης 

δύσκολη ήταν και η κατασκευή των δύο 
κρυστάλλων ζαφειριού, μιας και η παραμικρή 

διαφορά στο πάχος του κρυστάλλου, θα το 
μετέτρεπε σε μεγεθυντικό φακό!

Το ρολόι διατίθεται σε κάσα από τιτάνιο 
βαθμού 5 με μπλε ρότορα, ενώ υπάρχει 
και συλλεκτική έκδοση, 12 αριθμημένων 
ρολογιών, με κάσα από τιτάνιο σε μαύρο 

χρώμα και πράσινο ρότορα.
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—  δ ε ξ ι α  —
Το μοντέλο Safari Jaquemarts Minute 

Repeater της Ulysse Nardin ανήκει στην 
μεγάλη οικογένεια της εταιρείας με ρολόγια 

με Μinute Repeater και Jaquemarts και 
αποτελεί συνέχεια του εντυπωσιακού 
Jungle, με μια μοναδική πρωτοτυπία: 
το καντράν του αποτελείται από δύο 

διαφορετικές πλάκες σμάλτου cloisonné, 
γεγονός που προσδίδει στο ρολόι μια 

απίστευτη τρισδιάστατη αίσθηση, που 
επιτρέπει να βλέπουμε ένα ψαράκι μέσα 

στο στόμα ενός κροκόδειλου! Με την 
ενεργοποίηση του μηχανισμού που σημαίνει 
τις ώρες, τα τέταρτα και τα λεπτά, κινείται 

το λιοντάρι προς την μαϊμού, η οποία 
αρχίζει να αιωρείται επάνω στο κλαδί της! 
Το ρολόι αποτελεί συλλεκτική έκδοση 50 

κοματιών από ροζ χρυσό και 50 από πλατίνα 
και είναι βέβαια ένα μοναδικό απόκτημα.

—  κ α τ ω  —
Στο Ulysse Nardin Jaquemarts 

Minute Repeater Circus Aventurine, 
συμβαίνουν απίστευτα πράγματα: όταν 
ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό που 
μας προσφέρει την ηχητική ανάγνωση 

της ώρας, η μαϊμού προσπαθεί να κλέψει 
τις μπάλες του κλόουν, ενώ παράλληλα 

ακούμε να χτυπούν οι ώρες. Όταν αρχίσουν 
να σημαίνουν τα τέταρτα της ώρας, ο 

θηριοδαμαστής πλησιάζει την τίγρη με το 
μαστίγιό του. Αμέσως μετά η τίγρης απλώνει 
το πόδι της και παράλληλα ακούμε τα λεπτά 

της ώρας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με 
την κίνηση της αρκούδας. Όλα αυτά σε 30 
μοναδικά ρολόγια από λευκό χρυσό, με τις 
μικρές παραστάσεις σε χρυσό να κινούνται 
επάνω σε ένα καντράν από Aventurine, το 

εντυπωσιακό ημι-διάφανο κρύσταλλο με τις 
χαρακτηριστικές μικρές λάμψεις. 

U L Y S S E  N A R D I N

—  A ρ ι σ τ ε ρ α  —
Το δεύτερο αριστούργημα του Max Büsser, 

την Horological Machine 2 της εταιρείας του 
MB&F, θαυμάσαμε το καλοκαίρι του 2009, σε 

ένα μοναδικό κομμάτι, κατασκευασμένο ειδικά 
για την φιλανθρωπική δημοπρασία του Οίκου 
Patrizzi & Co, Only Watch και σχεδιάστηκε από 

τον Sage Vaughn, εικαστικό καλλιτέχνη από 
το Los Angeles. Η επέμβασή του, περιλαμβάνει 
μια πανέμορφη πεταλούδα στο κάτω μέρος του 

ρολογιού, η οποία βρίσκεται ακουμπισμένη 
επάνω στη γέφυρα του μηχανισμού και 

είναι κατασκευασμένη από μπλε χρυσό 21Κ. 
Συμβολίζει την αθωότητα και την ελπίδα. 

v u l c a i n

—  α  —
Η εταιρεία Vulcain παρουσίασε με την επέτειο 
των 150 χρόνων της, στο πλαίσιο της συλλογής 
της Vulcanova, ένα ρολόι σε παραλληλόγραμμο 

σχήμα, στο φιλντισένιο καντράν του οποίου 
υπάρχουν δύο πολύ όμορφες πεταλούδες που 
παίζουν μεταξύ τους, αναφορά στην σχετική 

Κινέζικη ιστορία. Το όνομα του μοντέλου είναι 
Butterfly Lovers και έχει κατασκευαστεί σε 

συλλεκτική σειρά 150 αριθμημένων ρολογιών.

L I N D E  W E R D E L I N

—  β  +  C  —
Μια πρωτότυπη έκδοση του μοντέλου της, 

Octopus, παρουσίασε η Linde Werdelin. Στην 
κάσα του ρολογιού είναι αποτυπωμένο με 
τη μέθοδο του tattoo, ένα χταπόδι από τον 

κορυφαίο στα tattoos Δανό, Henning Jorgensen. 
Το σχέδιο πραγματοποιείται με μια πολύπλοκη 

μηχανή χάραξης που έχει 5 άξονες και εκτείνεται 
και στα 18 μέρη του μετάλλου που αποτελούν 
την κάσα, ενώ συνεχίζει και στο καπάκι. Στο 

ρολόι αυτό για πρώτη φορά συναντάται η 500 
ετών Τέχνη της ωρολογοποιίας, με την 5.000 

ετών Τέχνη του tattoo.
Το ρολόι είναι αδιάβροχο στα 1.111 μέτρα 
και φέρει στους δείκτες ένα σχέδιο στο 

σχήμα των αποτυπωμάτων των πλοκαμιών 
του χταποδιού, ενώ το καπάκι της κάσας 
είναι διακοσμημένο επίσης με ένα σχέδιο 

χταποδιού. Ένα αντίστοιχο εργαλείο Reef για 
τις απαραίτητες κατά την κατάδυση ενδείξεις, 
είναι διακοσμημένο, επίσης με την μέθοδο του 

tattoo, στο σχέδιο ενός καρχαρία.

M B & F




